
. مهين عذابها التي هي لنها النار في أنه يعرف كلنا المهين والعذاب  
هههؤلء تعالى فكما العمل جنس من الجزاء : أن الكريمة الية فوائد ومن

بمهها اللههه عههاقبهم بههأذيته والسل م الصل ة عليه الرسول وأهانوا وتعاظموا
. العذاب من ويذلهم يهينهم

نن:  تعالى قال ثم ذذني لل نولا نن ((  ذذو ؤؤ نن ذني ذنني ذم ؤؤ ذم ؤل ذت لا ننننتا ذم ؤؤ ذم ؤل ذر نولا ؤنينن نغ نمننتا ذب
ذباولا نس نت ؤك ذد لا نق ذلاولا نف نم نت ؤح ننتا لا نتتا ؤه نمتا ذب ؤث ذإ ننتا نو ذبني اليههة هههذه مههن  يستفاد)) ذم

ذد(( :  لقههوله حههق بغيههر المههؤمنين أذيههة : تحريم الكريمة نق ذلنناولا نف نم نت ؤح لا
ننتا نتتا ؤه نمتا ذب ؤث ذإ ننتا نو ذبني  .)) ذم

اا أذية كل : تحريم منها ويستفاد فعليههة أ م قوليههة كانت سواء نوعها كان أي
نن:  قوله في اللفظ لعمو م ذذني لل نولا نن ((  ذذو ؤؤ مههن الموصههول ) واسههم) ذنينن

. العمو م صيغ
وليست وعيد فيها ليس كسبه من هو بما المؤمن أذية : أن منها ويستفاد

اا ول إثما ذر(( :  لقوله بهتان ؤني نغ ذباولا نمتا ذب نس نت ؤك ) .) لا
فل سههبك أنههه فلههو يستحق مما بأكثر يؤذى أن يجوز ل : أنه منها ويستفاد

بمثههل سببته وإذا اكتسب ما بغير آذيته فقد أكثر سببته إذا لنك أكثر تسبه
ذء:  تعههالى اللههه قههال وقههد اكتسههب مهها بقدر آذيته فقد سبك ما نزلا نج نو  ))

ةة نئ يني ةة نس نئ يني نهتا نس ذل ؤث .]40)[الشورى:) ذم
ذر(( :  بقههوله الجبريههة على : الرد الية فوائد ومن ؤني نغ ذباولا نمننتا ذب نسنن نت ؤك )) لا

عملههه علههى مجههبر النسههان يقولههون" إن والجبرية عليهم الفعل فأضاف
" . اختياره بغير ويدعه اختياره بغير الشيء يفعل قو ة ول له حول ل وأنه
ذد(( :  لقوله الكذب : ذ م الكريمة الية فوائد ومن نق ذلنناولا نف نم نت ؤح ننننتا لا نتتا ؤه ذب

. الغير أذية إلى يؤدي الكذب كان إذا سيما ) ول)
نن:  لقههوله المههؤمنين غير أذية : جواز الكريمة الية فوائد ومن ذذني للن نولا  ))

نن ذذو ؤؤ نن ذني ذنني ذم ؤؤ ذم ؤل ذت لا ننتا ذم ؤؤ ذم ؤل ذر نولا ؤنينن نغ ذباولا نمننتا ذب نسنن نت ؤك كههان إن ) لكههن) لا
اا المؤمن غير النسان اا أو ذمي اا أو معاهد بمهها أذيتههه تجههوز ل فههإنه مستأمن
اا عهده يخالف حهال بكهل حهرا م أذيتهه المؤمن تفصيل فيه المؤمن غير إذ

يقتضههيه ممهها أكههثر آذينههاه إذا ؟ التفصههيل هو ما تفصيل فيه المؤمن وغير
حرمة ل فإن العهد يقتضيه ما حد في آذيناه وإن يجوز ول حرا م فهو العهد

. عهده يقتضيه فيما إل له
لقههوله ذميمين وصفين بين يجمع قد الذنب : أن الكريمة الية فوائد ومن

ذلاولا(( :  نم نت ؤح ننننتا لا نتتا ؤه نمننتا ذب ؤث ذإ ننننتا نو ذبني البهتههان احتملههوا بكههذبهم  فهههم)) ذم
.  المبين الثم احتملوا وبعدوانهم
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ننيتا نهتا ((  يني يي نأ ذب لن ؤل لال نك ذق ذج نولا ؤز نك نذل ذتنن ننتا نب ذء نو نسننتا ذن نن نو ذنني ذم ؤؤ ذمنن ؤل نن لا ذنني ؤد ذنينن
لن ذه ؤني نل ؤن نع لن ذم ذه ذب ذبني ننيتابه ) الخطاب) نجال نهتا ((  يني يي نأ ذب لن التنههبيه ) تقههد م) لال

اا بوصفه وسلم عليه الله صلى محمد نادى وجل عز الله أن وهو عليه نبيهه
أو النبأ من مأخوذ النبي أن وسبق عنه يتأخر ول إليه أوحي ما ينفذ والنبي

اا منهما أو النبو ة من أأ منبئ فإنه جميع النبههأ مههن مشتق فهو رفعة وذو منب
اا كان سواء اا أو منه واقع فالشههيء الرفعههة وهههي النبههو ة ومههن عليههه واقع

ؤل((  المرتفهههع الشهههيء أي النهههابي نك ذقنن ذجنن نولا ؤز نك نذل ذتنن ننتا نب ذء نو نسننتا ذن نو
نن ذنني ذم ؤؤ ذم ؤل نن لا ذنني ؤد لن ذني ذه ؤني نل ؤن نع لن ذم ذه ذب ذبني أمههر فعههل ) هذه) (( قل) ) نجال

جميههع يقههول أن أمههر قد وسلم عليه الله صلى الرسول أن المعلو م ومن
اا الحكم كان إذا لكن يبلغه وأن القرآن العنايههة علههى دليل فهو بقل مصدر

هههذا أي أنههه علههى دليههل هههذا فههي فيكههون بخصوصههه يبلغه أن أمر لنه به
(( ههها م أمههر وسههلم عليههه اللههه صلى الرسول يقوله أن أمر الذي الشيء

ؤل نك ذق ذج نولا ؤز لنههه المههرأ ة وعلههى الرجل على يطلق وزوج زوج ) جمع) نذل
بيههن تفريههق أل فيههه الفصههحى واللغههة الختل ط وهههو الزدواج مههن مأخوذ
النههثى يجعلههوا أن الههتزموا اللههه رحمهههم الفرضههيين ولكههن والنثى الذكر
اا هههاء بدون الذكر أو والرجل بالهاء قههالوا إذا لنهههم المسههائل بيههن تفريقهه
الههزوج بههه يههراد هل اشتبه النثى بالزوج وأرادوا وابن زوج عن ميت مات

قههد أنههه علههى بالتههاء والنههثى الذكر بين يفرقوا أن فالتزموا والنثى الذكر
ؤل((  قليلة لكنها لغة إنها قيل نك ذق ذج نولا ؤز الحمايههة لن بههالزواج ) وبدأ) نذل
نك((  وأبلغ أشد فيهن والغير ة لهن ذت ننتا نب إذا لكههن أربعههة كن ؟ كن ) كم) نو

قههد بعضهههن فههإن الهجههر ة مههن السادسههة السنة في نزلة الية هذه كانت
ذء((  منهههن الموجود المراد فيكون هذا وعلى مات نستا ذن نن نو ذنني ذم ؤؤ ذمنن ؤل )) لا
)) لالمننؤمننين (( ونسننتاء:  قههال وإنما المؤمنين من امرأ ة كل في عا م
نيحننل ( ل:  كقههوله والحههث الغههراء أجههل مههن والنسههاء يقههول أن دون

عليهههن يجههب الكههافرات فإن  وإل) لالرخر ولالنياوم بتالله تؤمن لمرأة
: وقههوله بهههن النههاس يفتتههن لئل المؤمنههات علههى يجههب مهها الحجههاب من

للمههؤمنين ومههن المههؤمنين زوجههات ) يشههمل) لالمننؤمننين (( ونسننتاء
ذلهك وغير والمهات والخالت والعمات والخوات البنات من ولية عليهن

قوامههون الرجههال أن علههى ) دليههل) لالمننؤمننين (( ونستاء:  قوله وفي
  المؤمنات والنساء بقوله لكتفى وإل النساء على
نن((  ذنني ؤد لن ذني ذه ؤني نل ؤن نع لن ذم ذه ذب ذبني نن((  ) جملههة) نجال ذنني ؤد لن ذنينن ذهنن ؤني نل ؤن نع ذمنن

لن ذه ذب ذبني كههل وعلههى مجزومههة تكههون وأن مرفوعة تكون أن ) يحتمل) نجال
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والفعههل النسههو ة بنههون لتصههالها مبنيههة ؟ لمههاذا مبنية الن مبنية هي حال
اا يكون المضارع التوكيههد نون أو النسو ة بنون اتصل إذا موضعين في مبني

فههي هههو هههل لكههن السههكون علههى مبني فهو النسو ة نون به اتصلت وهنا
فهههي القههول ) مقههول) (( نيدننين كانت إن ؟ جز م محل في أو رفع محل
اا كانت وإن أدنين لهؤلء قل أدنين لهم قل يعني رفع محل في للمههر جواب

اا يكون المر جواب لن جز م محل في فهي مجزومهة إنهها وقيهل مجزومه
عليهههن ليههدنين المههؤمنين ونساء وبناتك لزواجك قل أي الل م تقدير على
تفنندي محمدالشههاعر: "  كقههول المههر ل م تقدير على أي جلبيبهن من

"  نفس كل نفسك
أن أرجههح الحتمههالين أي نفسههك لتفدي أي الل م تقدير على جزمها تفدي
نشههوف ؟ جههز م محههل فههي تكون أن أو رفع محل في القول مقول تكون

ؤل:  تعالى الله قال ذلك يبين قد القرآن ذق نو ذدي ((  نبننتا ذع ذلنناولا ذل ذقاو ذتنني نني لل لا
ني ذن ذه نس ؤح جههواب أنها على مجزومة أنها على يدل هذا]53[السراء:)) نأ
: قههال فلمهها أحسههن الههتي هههي يقولههون لقههال مرفوعههة كانت لو إذ المر

اا وهي نعم المر جواب أنها على ) دل) (( نيقاولاولا المعنههى حيث من أيض
اا كانت إذا أبلغ فعلهههم كههأن يعنههي مباشههر ة ذلك يفعلون كأنهم للمر جواب
مههن المتثههال فههي أبلههغ ذلك فيكون عنه متسبب أنه أي للمر جوابهم هذا
اا يؤمروا أن ؤل يمتثلونه ل وقد يمتثلونه قد أمر ذق نن ((  ذنني ذم ؤؤ ذمنن ؤل يضنناولا ذل ذغ نني

ؤن ؤم ذم ذه ذر نصتا ؤب مقههول أنههها وإل المر جواب أن ؟ يؤيد إيش]30)[النور:) نأ
)) أبصننتارهم من (( نيغضاولا:  قههال ولهههذا المههر جههواب أنههها ؟ القول

ؤل أبصههارهم مههن يغضههون يقههل ولههم النههون بحههذف فجزمههها ذقنن نو  ))
ذت ننتا ذم ؤؤ ذم ؤل نن ذل ؤض ذض ؤغ ؤن نني لن ذم ذه ذر نصتا ؤب مها ههذا ؟ يؤيهد إيش]31)[النور:) نأ

أن المهههم هههذا علههى ول هههذا علههى دليههل فيههه فليههس مبني لنه دليل فيه
نن(( :  قههوله نجعههل أن الولى ذنني ؤد لن ذني ذهنن ؤني نل ؤن نع لن ذمنن ذهن ذب ذبني اا) نجال ) جوابهه
المتثههال فههي أقوى أنه ذلك ويؤيد الله كتاب في السياق ذلك ويؤيد للمر

اا كان حيث والتنفيذ نن((  ويمتثلههن يفعلههن كأنهن القول لمجرد جواب ذنني ؤد ذني
لن ذه ؤني نل ؤن نع لن ذمنن ذهنن ذب ذبني )) (( مننن:  ) قههوله) جالبنيبهننن (( مننن) ) نجال
مالك ابن قال كما النفي في إل تزاد ل من لن قيل كما زائد ة ليست

مننن لبننتاغ كمننتا نكرة"  ؟ " أكملوا وجر وشبهه نفي في وزنيد"  
"  مفر
بل جلبيبهن عليهن يدنين المعنى ليس لن بزائد ة ليست فمن هذا وعلى

وهههل جلبيبهههن بعههض أي جلبيبهههن مههن عليهههن يههدنين أي للتبعيههض مههن
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إن هههل بمعنههى ؟ فرد من فرد تبعيض أو كل من جزء تبعيض هنا التبعيض
الواحههد ة لن عنههدهن التي الجلبيب من ) أي) جالبنيبهن (( من:  قوله

عليههها الههذي الجلبههاب بعض المعنى أن أو أكثر أو جلبابان عندها يكون قد
الهرداء ههو والجلباب جلبابها بعض عليها تدني يعني القرب هو الخير هذا
أو البههدن جميههع يشههمل الههذي الواسع الشيء يعني الملحفة أو الملء ة أو

)) (( علنيهننن:  قههال بههل إليهههن يقههل ) ولم) علنيهن (( نيدننينو أكثره
اا الدناء ليكون ال لهن ملصق إن لكن إلى أدنيت هذا هكذا قلت إذا هنا فمث
يي هكذا قلت نن((  عليهههن يضههممن معنههى ضمن فكأنه عل ذنني ؤد لن ذني ذهنن ؤني نل نع
ؤن لن ذم ذه ذب ذبني نن(( :  وقههوله عليهههن يضههممنه حههتى يقربنه ) أي) نجال ذنني ؤد ذني

لن ذه ؤني نل ؤن نع لن ذم ذه ذب ذبني على ول وجوههن على يقل ) لم) (( علنيهن) ) نجال
ال فيكههون صههدورهن علههى ول نحههورهن نن((  البههدن لجميههع شههام ذنني ؤد ذنينن
لن ذه ؤني نل سهاتر الجلبهاب أن المعهروف مهن لكهن البهدن جميع على ) أي) نع

مكشههوفة وتخههرج وجهههها تكشههف المههرأ ة أن عندهم والعاد ة البدن لكثر
نن((  أن وجههل عههز الله فأمر النحر ومكشوفة الوجه ذنني ؤد لن ذني ذهنن ؤني نل ؤن نع ذمنن

لن ذه ذب ذبني الههوجه وهههو عههاد ة يكشههف الههذي المكشههوف هذا على ) أي) نجال
تبدي ول وجههتا تغطي بأن"  وغيره ابن عباس ذلك قال كما والنحر

نتا إل الجلبههاب كههان إذا فيمهها " وهههذا للضننرورة بهتا تنظر ولاحدة عنين
اا اا كههان إذا أمهها تههرى ل وجهههها بههه غطههت إذا بحيههث صفيق هههو كمهها خفيفهه

إبههداء لن العيههن إبههداء إلههى حاجة فل الحاضر الوقت في عندنا المعروف
في رخصوا وغيره عباس كابن الصحابة أن بدليل للضرور ة هو إنما العين
العينيههن تخرج يقولون لكانوا وإل الضرور ة بقدر لنها الواحد ة العين إبداء

اا نن((  فههالمعنى حال كل وعلى جميع ذنني ؤد لن ذني ذهنن ؤني نل ؤن نع لن ذمنن ذهنن ذب ذبني )) نجال
هههذا وكههان العههاد ة بههه جههرت مهها هذا الوجه وهو أبدانهم من يكشفنه فيما

اا الكشف المنههافقين مههن قلبههه فههي مههن بعض فصار والحرائر للماء عام
اروا والمؤمنهات المهؤمنين يؤذون الذين عليههن عهثر فهإذا يلحقهونهم ص
رسههول إلههى ذلههك فشكي حر ة وهي فعيرناها أمة حسبناها أمة هذه قالوا
)) لالنننبي أنيهننتا (( نيتا اليههة هههذه اللههه فأنزل وسلم عليه الله صلى الله

أن يهمنهها ل ونحههن مسههند غيههر لكنههه النههزول سبب في بعضهم قال هكذا
الذي الحكم هو المهم سبب لها ليس أمن نزولها في سبب لها الية تكون
نن(( :  قال عليه دلت ذنني ؤد لن ذني ذه ؤني نل ؤن نع لن ذم ذه ذب ذبني وهههي جلباب ) جمع) نجال

وه على بعضها يرخين أي المرأ ة بها تشتمل التي الملء ة خرجهن إذا الوج
اا إل لحاجتهن وهههي جلبههاب جمههع وقوله النظر لضرور ة ؟ ليش واحد ة عين
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اللههه صههلى النههبي أمر ولما عندنا العباء ة تشبه وهي قال كما وهو الملء ة
رسنناول نيتا"  أ م عطية قالت للصل ة العيد في النساء بخروج وسلم عليه
جلبتابهتا من أرختهتا ( لتلبسهتا"فقال:  جلبتاب لهتا لنيس إحدلانتا لالله

المههرأ ة تخههرج أن لبههد أنههه على يدل وهذا جلباب بدون لتخرج يقل  ولم)
  جسمها حجم يبين ول يسترها بما

 )) نك"  ذل نن ى نذ ؤد ؤن((  إل ى )) أقرب نأ نن نأ ؤف نر ؤع (( حرلائننر )) بأنهن ذني
نن نفال ؤني نذ ؤؤ ) بههأنهن) نيعرفن أن (( أدن ى:  " قوله لهن )) بتالتعرض ذني

)) نيعرفن أن (( أدن ى:  نقول أن لنا ولكن قلت ما على بناء هذا حرائر
لن الفاحشههة ول السههوء يههردن ول الريب عن وبعيدات محتشمات بأنهن

تريههد ل وأنههها عفتها كمال على هذا دل محتجبة محتشمة كانت إذا المرأ ة
؟ إيههش فإنها بالله والعياذ العاهر المرأ ة بخلف الريب مواضع في تقع أن

أشههبه وما وحليها وذراعيها يديها وتخرج وجهها وتكشف تتبرج نعم عجيب
قال ولهذا عفيفة محتشمة امرأ ة أنها علم متحجبة المرأ ة كانت فإذا ذلك

ل الفسههاق فههإن محتشههمة عفيفههة كههانت ) وإذا) نيعرفن أن (( أدن ى: 
امههرأ ة هههي وإنمهها أصههحابهن مههن ليسههت أنها يعلمون لنهم لها يتعرضون

أن المؤلهف قهال مها أن ويحتمههل جههة مهن ههذا محتفظههة نفسههها حامية
نن ى(( :  قال ولهذا لهذا صالحة والية حرائر بأنهن يعرفن ؤد ؤن نأ نن نأ ؤفنن نر ؤع ذني

نن نفال ؤني نذ ؤؤ فكههان وجههوههن يغطيههن فل المههاء بخلف لهههن ) بالتعرض) ذني
عليههه الرسههول عهههد فههي المههاء كههانت وهكههذا لهن يتعرضون المنافقون

يتعلههق ول مملوكههات لنهههن يحتجبههن ل الخلفاء عهد وفي والسل م الصل ة
إنمننتاقال"  الله رحمه ابن تيمية السل م شيخ ولكن النفس رديء إل بهن

لالمننتاء وأمننتا فتنننة منهننن نيخشنن ى ل لالالتنني لالمننتاء فنني هننذلا
نيغطنينننن أن علنيهنننن نيجنننب فنننإنهن نيفتنننن لالالتننني لالجمنيالت
قههال " ومهها بننتالحرلائر للحتاقهن ل لالفتنة لخاوف وذلك وجاوههن

يجههب فههإنه الفتنههة من يخشى كلما فإن يؤيده والمعنى صحيح الله رحمه
نن نول ((:  تعالى الله قال ولهذا عنه البعد ؤب ذر ؤض لن نني ذه ذل ذج ؤر أ

ن نم ذبنن نلنن ؤع ذني نمننتا ذل
نن ذفني ؤخ ؤن ذني لن ذم ذه ذت نن ضههربت إذا يسههمع الذي الخلخال لن]31)[النور:) ذزني
ضرب عند مخفي بخلخال الفتنة وخشية الفتنة منه يخشى برجلها المرأ ة
الجميههل الههوجه ذلههك وجهها المرأ ة تخرج أن من بكثير أقل برجلها المرأ ة

مهن فتنههة أعظههم ههذا أن يعلهم وكل ذلك وغير والتحمير بالكحل المجمل
وجل عز الله حكمة وتأبى بالرجل ضربه عند صوته يسمع مستور خلخال

لمههرأ ة يرخههص ثههم خلخالههها يسمع لئل برجلها المرأ ة ضرب عن ينهى أن
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عههز اللههه حكمههة تأبههاه هههذا فإن وكفيها وجهها تخرج أن النساء أجمل من
. نعم وجل

 رأسها؟ غطت لما المة ضرب لما : عمر الطالب 
اا بالحرائر تتشبه لئل ضربها : نعم الشيخ بهههؤلء هؤلء يختلط أن من خوف

وجههوههن يغطين الماء كانت إذا ، له أثر ل بينهما والميز ة الفرق يبقى ثم
. معلومات غير الحرائر بقيت

 السل م؟ شيخ قول على به يحتج : ما الطالب
للفتههن التعههرض أن وهههي عامههة قواعههد عنههدنا لننا به يحتج ما : ل الشيخ
 . الشرع في ممنوع

الن؟ إلى سنة يعتبر واحد ة بعين...:  الطالب
تتمكههن مهها غليظههة الههوقت ذلههك فههي الجلبيب لن سنة هو ما : ل الشيخ
بههالنظر تمشههي المرأ ة تتمكن خفيفة فهي وقتنا في أما النظر من المرأ ة

. وجهها جميع غطت ولو
 الجلباب؟ هذا فعلت : إن الطالب
اا ول يكشههفن ول يتجلببههن عندنا النساء : الن الشيخ والمههور واحههد ة عينهه
. نعم ماشية

 ؟...:  الطالب
 ؟ : إيش الشيخ

؟...كانت ما...: اللبس الطالب
بالنيل:  الشيخ

...: الطالب
الواحههد ة العيههن إبههداء جعلههوا الصههحابة ولهههذا الظههاهر هههو : إي الشههيخ

الواحههد ة العيههن وهههي فقههط الضرور ة قدر على اقتصروا ولهذا للضرور ة
فههإنه العين إخراج بدون تبصر أن للمرأ ة يمكن كان إذا أنه على يدل وهذا

 . نعم العين إخراج يجوز ل
علههى دليههل في ) ما) نيعرفن أن أدن ى (( ذلك:  تعالى : قوله الطالب
 ؟ وجهها من إل تعرف ما المرأ ة لن الوجه تغطية وجوب
يتميههز ، يميههزن ) بمعنههى) (( نيعرفننن المؤلههف كل م على هو : ل الشيخ

 الماء من الحرائر
...: الطالب

الههذي التفسههير علههى ولسههيما اللفههظ بظههاهر أخذنا إذا نعم : إي الشيخ 
. نعم الريب عن بعيد ة وأنها محتشمة بأنها تعرف أنها ذكرنا
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نن(( نكتا نو ذه   لل نرلا لال ذفاو نمتا نغ ذحني نلا لالله  " (( كتان)) نر سبق )) لمتا غفاور
نتا لالستر ترك من منهن (( كتان " نعم سترهن إذ )) بهن (( رحنيم

نلا لالله يجمههع تعههالى اللههه وأن والرحيههم الغفور تفسير لنا ) سبق) غفاور
اا بينهمهها وحصههول المكههروه زوال السههمين مههن يههتركب أن لجههل دائمهه

بالرحمههة المطلوب وحصول بالمغفر ة ؟ بماذا المكروه فزوال المطلوب
اا يذكر وجل عز والله ينههزل ولههم سلف قد أمر عن والرحمة المغفر ة دائم

نول:  قوله مثل حكم به ذحاولا ((  ذك نح نمتا نتن نك ؤم نن ذك ذؤ نبتا نن آ ذء ذم نستا ين لل لال نمننتا ذإ
ؤد نف نق نل ذه نس لن نن ذإ نة نكتا نش ذح نتتا نفتا ؤق نم نء نو نستا نال نو ذبني نعههم]22)[النسههاء:) نس
ؤن ((:  فقوله الية هذا ما نأ ذعاولا نو نم ؤج نن نت ؤني ذن نب ؤني نت ؤرخ ذل لل لا ؤد نمننتا ذإ نف نقنن نل نسنن

لن نه ذإ للنن نن لال نرلا نكننتا ذفنناو نمننتا نغ ذحني اللههه مغفههر ة لههول لنههه]23)[النسههاء:) نر
مههن وجههل عز الله لكن ، تليق ل التي المخالفة على يعاقبنا لكان ورحمته
.  لنا يشرعه لم بما يؤاخذنا ل ورحمته مغفرته

ؤن:  قال ثم ذئ نل ؤم ((  ذه نل نت ؤن نن نني ذقاو ذف ننتا ذم ؤل نن لا ذذني لل ؤم ذفي نولا ذه ذب ذلنناو ةض ذق نر نمنن
نن ذفاو ذج ؤر ذم ؤل ذة ذفي نولا نن ذدني نم ؤل نك لا لن نني ذر ؤغ ذن ؤم نل ذه المؤلف ) يقول) (( لئن) ) ذب

بههل القسههم أدا ة هههي وليسههت للقسم موطئة ل م " يعني لالقسم لم" 
فهههي ينتههه لههم لئههن وربههك أو ينتههه لم لئن والله والتقدير محذوف القسم
ل م أنههها واهههم يتههوهم لئل القسههم ل م المؤلههف قههال وإنما للقسم موطئة
ؤن((  شرطية ) هذه) (( إن:  وقوله البتداء ذئ ؤم نل ذه نل نت ؤن نن نني ذقاو ذف ننتا ذم ؤل )) لا
 ؟ مرفوعة وال ) مجزومة) نينته (( لم

: مجزومة الطالب
لنههها لههم ؟ لم أو إن لها والجاز م الياء العلة حرف حذف ؟ : الدليل الشيخ

كمهها نفههاقهم عههن ) يعنههي) لالمنتافقاون نينته لم (( لئن المباشر ة هي
الههذي الوصههف هههو " لنههه نفههاقهم " عههن المؤلف قال وإنما المؤلف قال

المنههافقون ينتههه لههم لئههن معناها يكون قد وإل المنافقون اسم منه اشتق
 ذلك وغير للمؤمنين أذيتهم وعن نفاقهم عن

نن(( :  وقوله  ذذني لل ؤم ذفي نولا ذه ذب ذلاو ةض ذق نر أن علههى بنههاء وهههذا ) بالزنا) نم
نننن ى (( ذلننك:  قههوله ؤد ؤن نأ نن نأ ؤفنن نر ؤع نن نفال ذني ؤني نذ ؤؤ الذيههة المههراد ) أن) ذنينن

نن((  فالمعنى بالفاحشة لهن بالتعرض ذذني لل ؤم ذفنني نولا ذه ذب ذلنناو ةض ذق نر )) نمنن
يكهون أن ويحتمههل والزنهها الفاحشههة بطلههب للنسههاء يتعرضههون الذين هم

وسههوء الشههك مههن مههرض قلههوبهم فههي أي المؤلف قال مما أعم المعنى
 وأحسن أعم وهو ذلك وغير الخلق

نن((  ذفاو ذج ؤر ذم ؤل ذة ذفي نولا نن ذدني نم ؤل مههن لنها مرجفون مفعول ) المؤمنين) لا
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والمرجههف الزلزلههة هي والرجفة الرجفة من مأخوذ ة وهي يرجف أرجف
اا لكم وإن العدو أتاكم قد يقول الذي هو اا عدو قتلههت قههد وسههراياكم كثير

النههاس قلههوب فههي والرعههب الخههوف يههدخل ذلك أشبه وما الجنود وهز م
اا ذلك وسمي يزلههزل ولنه وبإخوانه بنفسه النسان ثقة يزلزل لنه إرجاف

هذه " كل كذب قول لنه له ثبات ل : " ولنه بعضهم قال وطمأنينته أمنه
اا الرجاف يكون أن يحتمل المعاني ال أو ا منها مشتق اا عليها دا المرجف إذ

قتههل أو هزيمههة مههن المههؤمنين طمأنينههة يزلزل بما  ؟ بماذا يخبر الذي هو
فههي النههوع هههذا مههن أنههاس فيه ويوجد ذلك أشبه ما أو جنود كثر ة أو عدو

مثههل يبثههون صههاروا السههرايا وسلم عليه الله صلى النبي بعث إذا المدينة
 هذا أشبه وما وقتلت وأسرت هزمت قد السرية بأن القوال هذه

نك((   لن نني ذر ؤغ ذن ؤم نل ذه جواب في ) واقعة) (( لنغرنينك:  قوله في ) الل م) ذب
القاعههد ة لن للشههر ط وليسههت للقسم جواب إذا فالجملة المقدر القسم

:مالك ابن قال كما منهما للسابق فالجواب وشر ط قسم اجتمع إذا أنه
أرخنرت مننتا جنناولاب             وقسننم شرط لاجتمتاع لدى " ولاحذف 

" ملتزم فهاو
بههاللز م تفسههير التفسههير وهذا عليهم ) لنسلطنك) (( لنغرنينك:  وقوله

النسههان إغههراء ومنههه بهههم ينكل أن على بإزعاج الحث معناه الغراء لن
أشههبه مهها أو يهزمه أو ويقتله به ليوقع بإزعاج عليه يحثه أنه بمعنى بالعدو
لم((  ذلههك نك ل ذثنن نننن ذرو ذو نجتا نهننتا ذني ) يسههاكنونك) (( نيجتاورونننك) ) ذفني

لل((   المدينههة فههي ) يعني) ((  فنيهتا نال ذإ ذلني ملعههونين يخرجههون  ثههم)) نق
أو بههالتعزير إمهها عليهههم بالتسههلط بهههم لنغرينك يعني الرحمة من مبعدين

خرجههوا نعههم المدينههة عليهههم ضههاقت فههإذا ذلك بغير أو بالقتل أو بالتأديب
لتههأخر وذلههك يجاورونههك فل يقههل ) ولم) نيجتاورونك ل (( ثم قال ولهذا
لهههم فيحصههل بهههم يغريه الله لن الغراء عن ؟ إيش عن المجاور ة انتفاء

المدينههة فههي البقههاء مههن معه يتمكنون ل ما والهانة والتعزير التأديب من
نال إل فنيهننتا نيجتاورونننك ل (( ثم:  )  وقوله) (( ثمبه جاءت ولهذا قلني

ال إل المعنههى أن ) يحتمههل) ال إل أو الزمههن مههن قلي كل وعلههى منهههم قلي
 الحتمالين

)) (( نيجتاورونك فههي الفاعههل مههن ) حههال) (( ملعاوننين:  قوله فإن 
ن حال هي المؤلف تقدير وعلى : قهال حيهث عهامله مهع حهذف فاعهل م
ل ثههم المعنههى بههل نقههدر أل القرب ) ولكن) ملعاوننين نيخرجاون (( ثم

ال إل يجاورونك في حتى يعني المجاور ة حال ملعونين كونهم حال في قلي
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يحنههو ول أحههد يألفهم ل مبعدين مطرودين ملعونين يكونون عندك بقائهم
. عليهم

نمتا ((:  قال ثم نن ؤني ذفاولا نأ ذق ذذولا ذث ذرخ ذلاولا ذأ يت ذق نال نو ذتني ؤق )) ثقفاولا (( أنينمتا )) نت
ذذولا((  وجدوا ذرخ ذلاولا ذأ يت ذق نال نو ذتني ؤق تفيههد شههر ط أدا ة ) هههذه) (( أنينمننتا )) نت

الشههر ط ) وجههواب) (( ثقفاولا:  قوله الشر ط وفعل المكان في العمو م
ذذولا((  ذرخ ذذولا(( :  ) وقال) ذأ ذرخ ذلاولا ذأ يت ذق نال نو ذتني ؤق فيهههم الحكم أي  يقول)) نت
نمتا (( الجملة به المر جهة على هذا نن ؤني ذفاولا نأ ذق ذذولا ذث ذرخ ذلاولا ذأ يت ذق ) جملههة) نو

خبريههة لكنههها خبريههة الشههرطية والجملههة شرطية لنها إنشائية وإل خبرية
فخههذوهم وجههدتموهم أينمهها أي والطلههب المههر بمعنى أي النشاء بمعنى

نال:  قههوله وفي واقتلوهم أنهههم علههى دليههل المؤكههد ) المصههدر) (( تقتني
اا يقتلون اا فيههها أن لشههك اليههة هذه وجماعات أفراد الههذين لهههؤلء وعيههد
والمرجفههون مرض قلوبهم في والذين المنافقون ، الوصاف هذه جمعوا

فيها: والبحث وعيد هي المدينة في
ال  هل ؟ متعددين لناس أنها أو ؟ واحد لموصوف الوصاف هذه : هل أو

هههذه فالوصههاف ؟ ومرجفههون مههرض قلوبهم وفي منافقون أنهم المعنى
: قههوله فههي كما الصفة عطف باب من لنه العطف وصح واحد لموصوف
ذح يب نس نم ((  ؤس نك لا يب نل ى نر ؤع نل ذذي* لا لل نق  لا نل لاوى نرخ نسنن ذذي*   نف للنن نولا نر   لد نقنن
ندى نه ذذي* نف لل نولا نج   نر ؤرخ نع ى نأ ؤر نم ؤل ؟ متعدد ول واحد وهو]3:4)[العلى) لا

وأنهها صهفات عطهف ههذه إن نقول هل صفات عطف هنا فالعطف واحد
لموصههوف ليست موصوفين أعيان عطف إنها نقول أو ؟ واحد لموصوف

اا العم وهو الصح هو الخير هذا ؟ واحد فههي يكههون قههد المنههافق لن أيض
يكههون وقههد ؟ ل وإل يكههون ل وقههد والزنهها الفاحشههة إلى يميل مرض قلبه

اا وقد والرجاف القلبي والمرض النفاق بين يجمع وقد يكون ل وقد مرجف
اا يكههون وقههد منههافق وليههس مرض قلبه في النسان يكون وليههس مرجفهه

اا عطههف العطههف هذا أن الولى أن يتبين فحينئذ مرض قلبه في ول منافق
ليست يعني واحد موصوف على عطف وليست موصوف على لموصوف

اا بعضها الصفات عطف باب من العطف نجعل حتى واحد لموصوف وصف
. بعض على

لههم الغههراء أن الواقههع نعم ؟ ينتهوا لم أ م انتهوا هؤلء : هل الثاني البحث
نقههول فهههل بههاقون فهههم أخههذوا ول قتلوا ما المنافقون بقي ولهذا يحصل

وجل عز الله لكن ينتهوا لم إنهم نقول أو الوعيد هذا رأوا حين انتهوا إنهم
مههن الوعيههد وإخلف الوعيههد إخلف بههاب من هذا وأن بعد فيما عنهم عفا
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فبعضهههم للعلمههاء قههولن همهها ؟ أرجههح أيهمهها الوعد إخلف بخلف الكر م
النههاس وأرعههن النههاس أخههوف مههن وكانوا الوعيد هذا رأوا لما إنهم يقول
لههم وجل عز الله لكن ينتهوا لم إنهم قال وبعضهم المر هذا وتركوا انتهوا

انتهههوا أنهههم أعلم والله لي يظهر الذي ذلك اقتضت لحكمة بهم نبيهم يغر
ويحههذرون يخههافون وأنهههم جبنههاء أنهههم المنافقين حال من المعروف لن

ولمهها مؤمنههون بههأنهم والسههل م الصههل ة عليههه الرسول عند يحلفون ولهذا
يعلمههون وهههم جبناء فهم ويعتذرون يحلفون جاءوا تبوك غزو ة عن تخلفوا

لغههرى هههذه العدوانيههة أعمههالهم فههي استمروا لو وأنهم حق الله وعد أن
. القتل ثم الجلء وحصل نبيه بهم الله

: تعههالى الله قول عن يجيبون ماذا الثاني بالقول يقولون : الذين الطالب
نمتا ذل ((  لد نب ذل ذني ؤاو نق ؤل لي لا ند نمتا نل ننتا نو ةم نأ لال نظ ذد ذب ذبني نع ؤل  ؟]29)[ق:) ذل
ذت ((:  قههال ولهذا الظلم فيه فيما هذا يقولون : إي الشيخ ؤم لد ؤم نقنن ذكنن ؤني نل ذإ

ذد ذعني ناو ؤل نمتا* ذبتا ذل   لد نب ذل ذني ؤاو نق ؤل لي لا ند القيامههة يههو م في وهذا]28:29) [ق) نل
. يجوز فإنه الدنيا في أما

ننيتا نهتا ((  يني يي نأ ذب لن ؤل لال نك ذق ذج نولا ؤز نك نذل ذتنن ننتا نب ذء نو نسننتا ذن نن نو ذنني ذم ؤؤ ذمنن ؤل نن لا ذنني ؤد ذنينن
لن ذه ؤني نل ؤن نع لن ذم ذه ذب ذبني اللههه أمر ما : أهمية الكريمة الية من ) يستفاد) نجال

اا يبلغها أن أمره الله أن ذلك وجه الية هذه في رسوله به اا أمر فههي خاصهه
ننيتا للنههاس يقههوله بههأن مههأمور القرآن كل ) وإل) (( قل:  قوله نهننتا ((  يني نأ

ذل ذساو لر ؤغ لال يل نل نمتا نب ذز نك ذأننن ؤنينن نل ؤن ذإ نك ذمنن يبنن بعههض لكههن]67)[المائههد ة:) نر
اليههة بهههذه أرسل كأنه ) فيكون) (( قلبه وجل عز الله يصدرها الحكا م
ال اا إرسا به الله أمر الذي المر هذا أهمية على دليل ذلك في فيكون خاص
. رسوله

غيرها من أكثر زوجته على يغار أن النسان على يجب : أنه فوائدها ومن
أن ذلك وجه نسله في وتشكيك لفراشه فساد فسادها وفي فراشها لنها
) .) لزولاجك (( قل:  فقال بالزواج بدأ الله

سههواء رعههايته تحههت عمن مسئول النسان : أن الكريمة الية فوائد ومن
علههى مسههئوليتان اليههة هههذه وفههي خاصههة أ م عامة المسئولية تلك كانت

: قههوله الخاصههة ، وعامههة خاصههة وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول
) .) لالمؤمننين (( ونستاء ) والعامة) وبنتاتك (( لزولاجك

ضض اليمان : أن الكريمة الية فوائد ومن ((:  لقوله الية بهذه للعمل مقت
) .) لالمؤمننين ونستاء
: لقههوله نسههائهم فههي مسههئولية المههؤمنين علههى : أن فوائههدها ومههن
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أن إلههى إشههار ة المؤمنههات ونسههاء يقههل ) ولههم) لالمننؤمننين (( ونستاء
اا يكون أن يجب المؤمن . لنسائه ملحظ

((:  لقههوله الههوجه حجههاب ، الحجههاب : وجههوب الكريمههة الية فوائد ومن
نن ذنني ؤد لن ذني ذه ؤني نل ؤن نع لن ذم ذه ذب ذبني نعههرف أن يجههب أنههه هذا على ) ويتفرع) نجال
الشهرعي الحجههاب أن يظنهون النهاس أكثر لن الشرعي الحجاب مفهو م

فهمناه نحن وهذا نعم وكفيها وجهها إل جسدها جميع المرأ ة تغطي أن هو
حجههب يعنههي الشههرعي الحجههاب قههالوا إذا أنهم إلينا ترد التي السئلة من

أول الشههرعي فالحجههاب خطههأ وهذا والكفين الوجه إل البدن جميع وستر
. الوجه حجاب فيه يدخل ما وأولى
الجلليههب لبههس الصههحابة نسههاء عههاد ة مههن : أن الكريمة الية فوائد ومن

نن(( :  لقوله ذنني ؤد لن ذني ذه ؤني نل ؤن نع لن ذم ذه ذب ذبني اا لذلك ) ويدل) نجال النههبي أن أيض
" نيتا قلنهها العيههد مصههلى إلههى بههالخروج أمرهههن لم وسلم عليه الله صلى

أرختهننتا ( لتلبسننهتا:  " فقههال جلبننتاب لهنتا لنيس إحدلانتا لالله رساول
أن إلههى يتشههوف الشههرع أن الفائههد ة هههذه علههى  ويتفههرع) جلبتابهتا من

اا يكههون الجلبههاب لن مفاتنها إبراز عن بعيد ة المرأ ة تكون اا غالبهه ل واسههع
. الجسم مفاتن منه تظهر
:  الكريمة الية فوائد ومن
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